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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ. Απόφασης : 35/2018
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού της 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της
22/1/2018
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε
Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ.
4929/18/1/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύμφωνα με το άρθρο 67
παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας
Κων/νος, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Δραμητινός Ματθαίος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος,
Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη,
Καλυβιώτης Αχιλλέας (παρών έως και το 14ο θέμα της Η.Δ.), Καντόλα Βιολέττα,
Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κατσαλής Ελευθέριος (παρών έως και το 26ο θέμα της Η.Δ.),
Κλημόπουλος Θωμάς, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου Δέσποινα, Λαΐνας Ιωάννης (παρών
έως και το 14ο θέμα της Η.Δ.), Λαμπρινίδης Φώτιος (παρών από το 15ο θέμα της Η.Δ.),
Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μορφογιάννη
Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόμoυ
Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος,
Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος,
Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος (παρών έως και
το 50ο θέμα της Η.Δ.), Τσοπουρίδου Αικατερίνη (παρούσα έως και το 29ο θέμα της Η.Δ.),
Χάλαρη Σοφία
ΑΠΟΝΤΕΣ
- Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Διαμαντένιας Θεολόγος, Κανελλής Νικόλαος, Παπατόλιας
Απόστολος, Πέγιος Δημήτριος, Στόϊκος Νικόλαος, Χαυτούρας Νικόλαος (απόντες)
- Καντόλας Δημήτριος (σε αργία)
Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Βόλου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 4955/18-1-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βόλου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βόλος 18- 01- 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 4955
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση:Τοπάλη 97-Γαλλίας
Ταχ. Κωδικας: 38221
Πληροφορίες:Αθανασία Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2421020412
Fax:2421022745
E-mail:a.papadimitriou@volos-city.gr
ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Δήμου Βόλου
Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 2792/25-05-2004
απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας και λειτουργεί με την υπ’ αριθμ 3938/08-07-2008 άδεια της Δ/νσης
Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του νόμου
4039/2012 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4235/2014) για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τις διατάξεις
του νόμου 604/1977 και του π.δ. 463/1978 για τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων ζώων. Αποτελεί χώρο
προσωρινής παραμονής και περίθαλψης ζώων συντροφιάς και ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας του
ασκείται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 604/1977.
Με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη
θέση «Μαραθάς» Δ.Δ. Γλαφυρών του Δήμου Βόλου με κύριο σκοπό την προστασία και ευζωία των
φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων.
Ως εκ τούτου παραθέτουμε προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Κανονισμό Λειτουργίας
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

και

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΣ 2018
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Άρθρο 1: Ίδρυση…………………………………………………………………………………….3
2. Άρθρο 2: Σκοπός λειτουργίας……………………………………………………..….….………..3
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4. Άρθρο 4: Διαχείριση αδέσποτων σκύλων………………………………………..………………6
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Άρθρο 1. Ίδρυση
Με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη
θέση «Μαραθάς» Δ.Δ. Γλαφυρών του Δήμου Βόλου με κύριο σκοπό την προστασία και ευζωία των
φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου ιδρύθηκε με
την υπ’ αριθμ. 2792/25-05-2004 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας και λειτουργεί με την υπ’ αριθμ 3938/08-072008 άδεια της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9, του νόμου 4039/2012 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4235/2014) για τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και τις διατάξεις του νόμου 604/1977 και του π.δ. 463/1978 για τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων
ζώων. Αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης ζώων συντροφιάς και ο έλεγχος τήρησης των
όρων λειτουργίας του ασκείται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 604/1977.
Ο εκάστοτε συμβεβλημένος με το Δήμο κτηνίατρος του καταφυγίου έχει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία
του ενδιαιτήματος, την οποία αναλαμβάνει μέσω έγγραφης δήλωσής του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(Ν.604/1977 ,άρθρο 10). Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμου και η είσοδος ή έξοδος ζώου από το καταφύγιο
χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και την έγγραφη άδεια του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
Άρθρο 2. Σκοπός λειτουργίας
Ο σκοπός λειτουργίας του καταφυγίου είναι η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρο 9 του νόμου 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4235/2014.
Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του καταφυγίου είναι:
- Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός τους
- Μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία των δικαιωμάτων τους και την
ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία
- Υιοθεσία κατοικίδιων και προώθηση της φιλοζωίας.
- Προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Άρθρο 3. Περισυλλογές ζώων συντροφιάς
Το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων του Δήμου Βόλου είναι υπεύθυνο για την συλλογή και μεταφορά των
σκύλων από και προς το καταφύγιο και το συνεργαζόμενο κτηνιατρείο, καθώς και για την μεταφορά τους στον
τόπο επανένταξης.
Βάσει τακτικής καταγραφής του πληθυσμού των σκύλων ανά περιοχή στα όρια του Δήμου καταρτίζεται
πρόγραμμα περισυλλογής, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του στόχου του προγράμματος,
στη μείωση δηλαδή του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσω στειρώσεων. Επιπλέον ο Δήμος
ανταποκρίνεται στις καταγγελίες πολιτών και στα επείγοντα περιστατικά πέραν του προγραμματισμού του.
Λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων που δέχεται, έχει γίνει κατηγοριοποίησή τους με σκοπό την πιο
αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, την προστασία των πολιτών και την ευζωία των ζώων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτεραιότητες των περισυλλογών του Δήμου :
Προτεραιότητα
Σκοπός που εξυπηρετείται
Περιστατικό
Α
Ασφάλεια των πολιτών
α) Επίθεση σε ανθρώπους με εντολή κτηνιατρικής εξέτασης
από νοσοκομείο (λυσσύποπτα ζώα)
β) Επίθεση σε ανθρώπους ή/και σε ζώα χωρίς εντολή από
το νοσοκομείο
γ) Ζώα πιθανοί φορείς ζωοανθρωπονόσων πλην λύσσας (πχ
λεϊσμανίαση)
Β

Ευζωία ζώων

Επείγοντα περιστατικά τραυματισμών αδέσποτων ζώων
που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους

Γ

Διαχείριση πληθυσμού
αδέσποτων

Δ

Ευζωία ζώων

α) Σκύλοι σε κατάσταση εγκυμοσύνης
β) Σκύλοι σε φάση οίστρου
γ) Σκύλοι σε οποιαδήποτε άλλη φάση
Σκύλοι με κλινική εικόνα χρόνιου νοσήματος (καχεκτικοί,
αδύναμοι κλπ)
Ιδιόκτητοι σκύλοι που παραδίδονται από τους ιδιοκτήτες
τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4039/2012.

Ε
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Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα τα περιστατικά που
σχετίζονται με περιοχές όπου συχνάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως: ασθενείς ( πχ νοσοκομείο,
κλινικές), παιδιά (πχ σχολεία, φροντιστήρια, παιδικές χαρές κλπ), ηλικιωμένοι, καθώς και χώροι υγειονομικού
ενδιαφέροντος και δημόσιοι χώροι συνάθροισης πολιτών.
Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν να παραδώσουν στο Δήμο τα ζώα τους λόγω αδυναμίας
συντήρησης βάσει του νόμου 4039/2012 υποχρεούνται να τα παραδώσουν τσιπαρισμένα.
Διαδικασία περισυλλογών
- Ο συντονιστής προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαμορφώνει το ημερήσιο πρόγραμμα
(περισυλλογές, επανεντάξεις, μεταφορές στον κτηνίατρο) και το προωθεί ως έγγραφη εντολή, στο συνεργείο το
μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας.
- Το συνεργείο εκτελεί την εντολή. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης όλων των περιστατικών που
αναγράφονται στην εντολή, ο υπεύθυνος του συνεργείου αναγράφει στο έντυπο τους λόγους. Σε περίπτωση
έκτακτων περιστατικών , γίνεται αξιολόγηση βάσει του πίνακα προτεραιοτήτων και τροποποιείται το ημερήσιο
πρόγραμμα εφόσον είναι αναγκαίο.
- Το έντυπο επιστρέφει κάθε μεσημέρι συμπληρωμένο από το συνεργείο, στο συντονιστή.
Άρθρο 4 . Διαχείριση αδέσποτων σκύλων
Μεταφορά στον κτηνίατρο
Κάθε αδέσποτο που περισυλλέγεται, κατευθύνεται απαραιτήτως στο κτηνιατρείο του υπεύθυνου κτηνιάτρου του
ενδιαιτήματος και έπειτα, μετά από έγκρισή του, εισέρχεται στο καταφύγιο. Από τον κανόνα μπορεί να
αποτελέσει εξαίρεση η διενέργεια περισυλλογής αδέσποτων ζώων τις ημέρες των αργιών .
Μόλις μεταφερθεί αδέσποτο στο κτηνιατρείο:
- Φωτογραφίζεται
- Ελέγχεται η ύπαρξη microchip (αν δεν υπάρχει, τοποθετείται)
- Πραγματοποιείται κλινική εξέταση και λαμβάνεται δείγμα αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις. Εφόσον
απαιτείται, γίνεται παροχή Α’ βοηθειών.
- Γίνεται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων ζώων και αν απαιτείται του αρχείου νοσημάτων
υποχρεωτικής δήλωσης
- Δίνεται η εντολή για είσοδο στο καταφύγιο
- Η φωτογραφία και ο αριθμός microchip αποστέλλονται με e-mail στο συντονιστή του προγράμματος, ο οποίος
ετοιμάζει την αγγελία υιοθεσίας την οποία προωθεί στο γραφείο τύπου του Δήμου .
Εξαίρεση αποτελούν:
* Οι σκύλοι με λεϊσμανίαση για τους οποίους αναμένονται πρώτα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων ώστε να εξακριβωθεί αν επιδέχονται φαρμακευτικής αγωγής.
* Οι λυσσύποπτοι σκύλοι, αναρτώνται για υιοθεσία αφού λήξει η περίοδος καραντίνας
* Οι σκύλοι που έχουν εκδηλώσει επανειλημμένα επιθετική συμπεριφορά προς ανθρώπους ή/και ζώα
Διάγραμμα ροής διαχείρισης σκύλων
Η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων από τη στιγμή που θα περισυλλεγούν απεικονίζεται στο διάγραμμα ροής
του Παραρτήματος I.
Άρθρο 5. Διαχείριση επικίνδυνων ζώων
Ζώα συντροφιάς που κρίνονται επικίνδυνα βάσει του Ν.4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το
Ν.4235/2014, φιλοξενούνται στο καταφύγιο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της
ασφάλειας των υπολοίπων φιλοξενούμενων ζώων και του προσωπικού. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των
θέσεων συγκριτικά με τις ανάγκες του προγράμματος, τα επικίνδυνα ζώα συντροφιάς παραμένουν στο
καταφύγιο για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις 5 ημέρες μετά το χαρακτηρισμό τους ως επικίνδυνα από την
αρμόδια επιτροπή.
Αναλυτικά η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός ζώου ως επικίνδυνου και η περαιτέρω διαχείρισή του
περιγράφεται στα υπ’ αριθμ. 344/13872/02-02-2016 και 1896/89275/24-08-2017 έγγραφα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Δ/νση
Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών αποσπάσματα των οποίων παρατίθεται:
Οι επιτροπές του Ν. 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, που αποφασίζουν για την
επικινδυνότητα ενός ζώου σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια από τα
οποία θα προκύπτει η κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου στην κατηγορία των επικίνδυνων ζώων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη νομοθεσία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Η επικινδυνότητα ενός ζώου διαπιστώνεται κατά την κτηνιατρική εξέταση στην οποία υποβάλλεται το ζώο
όταν περισυλλεχθεί, όπως ορίζει ο νόμος.
Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10
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- Όταν υπάρχει καταγγελία για ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς κάποιον άνθρωπο ή
άλλο ζώο, θα πρέπει αυτό να περισυλλέγεται και να οδηγείται σε καταφύγιο, όπου θα παραμένει για κατάλληλο
διάστημα ώστε να παρακολουθείται η συμπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου. Κατά την
παραμονή του ζώου στο καταφύγιο, ελέγχεται η συμπεριφορά του προς το προσωπικό που εργάζεται στο
καταφύγιο ( κτηνίατροι, σταβλίτες κ.α.) καθώς επίσης και η συμπεριφορά που εκδηλώνει προς τα υπόλοιπα ζώα
που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και η απρόκλητη επιθετικότητα που
πιθανόν εμφανίσει κάποιο ζώο. Οι παρατηρήσεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου καταγράφονται σε έκθεση, η οποία
κατατίθεται στην πενταμελή επιτροπή.
Ζώο που χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο από τις αρμόδιες επιτροπές παραμένει στο καταφύγιο για χρονικό
διάστημα μέχρι και 10 ημερών μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του (ημερομηνία συνεδρίασης της
πενταμελούςή τριμελούς επιτροπής).
- Μπορεί να ζητείται η γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να αξιολογηθεί η
συμπεριφορά του ζώου, το οποίο φιλοξενείται στο καταφύγιο. Οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτή σκύλων
καταγράφονται σε έκθεση, η οποία κατατίθεται στην πενταμελή επιτροπή.
-Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, ιατρική γνωμάτευση που θα πιστοποιεί τις σωματικές βλάβες
που έχει υποστεί το θύμα της επίθεσης (άνθρωπος ή ζώο) εφόσον υπάρχει τέτοια γνωμάτευση.
- Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, αντίγραφο της καταγγελίας που έχει γίνει στον οικείο ) Δήμο ή
στο Αστυνομικό Τμήμα, από το θύμα της επίθεσης, εφόσον υπάρχει τέτοια καταγγελία.
- Η πενταμελής επιτροπή του Δήμου, αφού συνεκτιμήσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους, αποφασίζει για την
επικινδυνότητα ή όχι του ζώου.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της πενταμελούς επιτροπής, η οριστική απόφαση περί
επικινδυνότητας ή μη λαμβάνεται από την ειδική τριμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελείται
αποκλειστικά από κτηνιάτρους.
- Όταν το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα
ζώα και δεν θεραπεύεται, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου ή τον
κτηνίατρο που έχει συνάψει σύμβαση με το Δήμο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την οποία στοιχειοθετεί τον χαρακτηρισμό του ζώου ως επικίνδυνο, λόγω της
κατάστασης της υγείας του. Η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί στο ζώο. Σε περίπτωση υποψίας λύσσας σε κατοικίδια σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 331/10301/25.01.13 Κοινής Υπουργικής Απόφασης«Πρόγραμμα Επιτήρησης και
Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η διαχείριση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς που θα κριθεί ως επικίνδυνο από τις αρμόδιες κατά το νόμο
επιτροπές, κρίνεται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι η εξής :
• Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για το χαρακτηρισμό του
ζώου ως επικίνδυνου, τηρώντας το Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
• Ευθανασία του ζώου σε περίπτωση που τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής αρνηθούν να αναλάβουν την
υιοθεσία του.
Σε κάθε περίπτωση που το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον
άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται, γίνεται ευθανασία του ζώου. Η διαχείριση των ζώων που νοσούν
ή είναι φορείς της λεϊσμανίασης, περιγράφεται στο άρθρο 17 α του ν.4039/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 46
παρ. 10 του ν. 4235/2014 και στο Άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση υποψίας λύσσας σε
κατοικίδια σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 331/10301/25.01.13 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν κρίνεται ως επικίνδυνο από τις αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές,
αλλά παρουσιάζει συμπεριφορά, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της
περιοχής (προσέγγιση σε κινούμενα οχήματα με κίνδυνο την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, δημιουργία
αγέλης κ.α.) μπορεί να είναι η εξής :
• Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για την ιδιαίτερη
συμπεριφορά του ζώου.
• Επανένταξη του ζώου σε άλλο σημείο, ώστε να διασπαστεί πχ η αγέλη και παρακολούθηση του ζώου για το αν
θα εκδηλώσει εκ νέου την ίδια συμπεριφορά
• Ανάθεση του ζώου σε εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η προβληματική συμπεριφορά.
Άρθρο 6. Τήρηση αρχείων και βιβλίων
Από τον συντονιστή του προγράμματος:
- Αρχείο κλήσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες
- Αρχείο εντολών προς το συνεργείο και τον κτηνίατρο
- Αρχείο περισυλλογών
- Αρχείο με τις καρτέλες στειρώσεων και περιθάλψεων που τις προωθεί ο κτηνίατρος στο τέλος κάθε εβδομάδας
Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10
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Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011
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- Αρχείο επανεντάξεων
- Αρχείο συμφωνητικών υιοθεσιών που τα προωθεί ο κτηνίατρος στο τέλος κάθε εβδομάδας
- Αρχείο λεϊσμανίασης με χωριστό φάκελο για το κάθε ζώο, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 17α του
Ν. 4039/2012
- Αρχείο ενδιαφερόμενων πολιτών προς αναδοχή ή φροντίδα άρρωστων ζώων
- Αρχείο παραλαβής τροφών, αναλώσιμων, απορρυπαντικών και λοιπών χημικών
- Αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων (συλλογή των μηνιαίων εντύπων του καταφυγίου)
- Αρχείο αποτέφρωσης ή υγειονομικής ταφής ζώων και συνοδευτικά παραστατικά
- Αρχείο φακέλων μυοκτονιών και απεντομώσεων (παραδίδεται από το ειδικό συνεργείο)
Από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου:
- Βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων ζώων
- Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχομένων-εξερχομένων ζώων
- Βιβλίο νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης
- Βιβλίο απολυμάνσεων
Άρθρο 7. Υιοθεσίες ζώων συντροφιάς
Η υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από το καταφύγιο συμπεριλαμβάνεται στο σκοπό λειτουργίας του και
αποτελεί το πλέον επιθυμητό τέλος διαχείρισης για κάθε αδέσποτο ζώο συντροφιάς.
Διαδικασία υιοθεσίας:
1. Οι ενδιαφερόμενοι για υιοθεσία ενημερώνονται από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Δήμου σχετικά με τα
φιλοξενούμενα ζώα του καταφυγίου, μέσω ανάρτησης φωτογραφιών.
2. Έρχονται σε επαφή με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας
Υγείας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας), όπου υποβάλλουν αίτημα υιοθεσίας ζώου.
3. Επισκέπτονται το καταφύγιο παρουσία του υπευθύνου κτηνιάτρου ή υπεύθυνου φροντίδας του καταφυγίου,
όπου βλέπουν από κοντά το ζώο που τους ενδιαφέρει
4. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου.
5. Ο νέος ιδιοκτήτης παραλαμβάνει το ζώο του, στειρωμένο και εμβολιασμένο σε μέγιστο χρονικό διάστημα 5
ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος υιοθεσίας. Κατά την παραλαβή υπογράφονται τα
απαιτούμενα έγγραφα που ορίζει ο Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από τον 4235/2014. Ο υπεύθυνος
κτηνίατρος ενημερώνει τον νέο ιδιοκτήτη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και την φροντίδα του σκύλου.
Άρθρο 8. Περισυλλογή στειρωμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δίνονται στο συνεργείο εντολές για περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς :
- Όταν υπάρχει καταγγελία ή υπόνοια επιθετικότητας. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται,
ελέγχονται για ύπαρξη microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση, εξετάζονται για εκτίμηση της επικινδυνότητάς
τους και εισέρχονται στο καταφύγιο προκειμένου να καταρτίσει ο κτηνίατρος την έκθεση επικινδυνότητας με
βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
- Όταν είναι γνωστό ότι έχει λήξει η ισχύς του αντιλυσσικού εμβολιασμού ή προς διερεύνηση της πιθανότητας
να έχει συμβεί αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται για ύπαρξη
microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση εμβολιάζονται και επανεντάσσονται. Αν βρεθούν θετικά στη
λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το Άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.
- Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για υιοθεσία. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται, ελέγχονται
για ύπαρξη microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση , εμβολιάζονται , στειρώνονται και δίνονται για υιοθεσία
τηρώντας τα οριζόμενα στο
Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Αν βρεθούν θετικά στη λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το Άρθρο του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 9. Επανεντάξεις ζώων συντροφιάς
Οι επανεντάξεις των ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Δήμου γίνονται στα διοικητικά
όρια του Δήμου, βάσει του τρέχοντος σχεδίου επανεντάξεων του Δήμου, λαμβάνοντας κύρια υπόψη την
πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται, το οποίο έχει εγκρίνει η
πενταμελής επιτροπή και είναι σύμφωνο με το Ν.4035/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014.
Άρθρο 10. Καθαρισμός- Απολύμανση- Απεντόμωση- Μυοκτονία
Καθαρισμός
Ο καθαρισμός του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην απομάκρυνση περιττωμάτων των ζώων,
υπολειμμάτων τροφής, σκουπιδιών και ορατών ρύπων. Πραγματοποιείται με καθαρό νερό με βάση τον
ακόλουθο πίνακα. Σε περίπτωση έντονης βρωμιάς, όπου απαιτείται η χρήση απορρυπαντικού, δίδεται γραπτή
έγκριση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος.
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ΠΕΡΙΟΧΗ
Κλουβιά με ζώα και διάδρομοι
Προαύλιο

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Καθημερινά
3 φορές εβδομαδιαίως ή συχνότερα αν απαιτηθεί

Χώρος φύλαξης τροφής

Κάθε εβδομάδα ή συχνότερα αν απαιτηθεί

Μετά από κάθε καθαρισμό συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο μηνιαίο έντυπο καθαρισμού, το οποίο στο
τέλος κάθε μήνα παραδίδεται στον κτηνίατρο του καταφυγίου και στο συντονιστή του προγράμματος.
Απολύμανση
Η απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού μικροβιακού φορτίου ώστε να
αποφευχθεί η διασπορά και μετάδοση λοιμώξεων μεταξύ των ζώων, αλλά και για την προστασία του
προσωπικού. Γίνεται με χρήση αντλίας χαμηλής πίεσης και χημικού σκευάσματος, το οποίο προτείνεται
γραπτώς από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος. Ο ψεκασμός εφαρμόζεται σε καθαρές επιφάνειες
(προηγείται το στάδιο του καθαρισμού απαραιτήτως), ενώ οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται για 3-4 ώρες μετά
την εφαρμογή του χημικού. Τα ζώα απομακρύνονται τουλάχιστον για 4-5 ώρες, έως ότου στεγνώσουν καλά οι
επιφάνειες των κελιών. Το προσωπικό φέρει ειδικό προστατευτικό ρουχισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, του προμηθευτή και του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
Σύμφωνα με το π.δ. 463/1978 που διέπει τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων, πρέπει να διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση, από απόψεως συντηρήσεως και καθαριότητας όλα τα σκεύη εντός των οποίων παρασκευάζονται ή
χορηγούνται τροφές και νερό και κάθε άλλο αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον κάθε
3μήνο, πραγματοποιείται γενική απολύμανση χώρου, οργάνων και σκευών, αναγραφομένης της ημερομηνίας
διενέργείας της στο ειδικό βιβλίο που τηρείται.
Συχνότητα εφαρμογής με βάση τον κάτωθι πίνακα
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Κλουβιά και διάδρομοι
Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου κτηνιάτρου Επίσης σε όλα τα κλουβιά
σε υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος
μεταδοτικού λοιμώδους νοσήματος κατόπιν
έγγραφης εντολής του υπεύθυνου κτηνιάτρου
Προαύλιο
Χώρος φύλαξης τροφής
Σκεύη , εργαλεία, αντικείμενα

Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολή του
υπεύθυνου κτηνιάτρου
Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου κτηνιάτρου
Ακολουθείται το πρόγραμμα των κλουβιών

Μετά από κάθε απολύμανση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο απολύμανσης, και παραδίδεται
στον κτηνίατρο του καταφυγίου και στο συντονιστή του προγράμματος. Παράλληλα ο κτηνίατρος του
καταφυγίου ενημερώνει το βιβλίο απολυμάνσεων.
Απεντόμωση - Μυοκτονία
Γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο τουλάχιστον 2 φορές ετησίως και κάθε φορά που απαιτείται . Οπωσδήποτε
γίνεται μια φορά μετά το χειμώνα, την περίοδο που παρατηρείται η πρώτη άνοδος της θερμοκρασίας. Οι
σχετικοί φάκελοι με τις λεπτομέρειες και τα σημεία εφαρμογής τηρούνται στο αρχείο του συντονιστή του
προγράμματος.
Άρθρο 11. Διαχείριση νεκρών ζώων συντροφιάς
Η διαχείριση των νεκρών ζώων του καταφυγίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του
Ν.4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014 σύμφωνα με το οποίο «Η διάθεση των νεκρών
ζώων συντροφιάς όπως αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
και κοινοτική νομοθεσία».
Άρθρο 12. Διαχείριση αδέσποτων γατών και λοιπών ζώων συντροφιάς
Στο καταφύγιο μπορούν να φιλοξενηθούν αδέσποτες γάτες. Η περισυλλογή και φιλοξενία γάτων στην παρούσα
φάση επιτρέπεται μόνο για λυσσύποπτα ζώα, έπειτα από εντολή κτηνιατρικής εξέτασης από το νοσοκομείο. Η
διαχείριση των γάτων είναι ίδια με αυτήν των σκύλων. Σε περίπτωση που η γάτα κριθεί επικίνδυνη,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014, καθώς και το
Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Κατά τη φιλοξενία των γάτων στο καταφύγιο, ο υπεύθυνος φροντίδας
λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κτηνιάτρου.
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας στο καταφύγιο άλλων ζώων συντροφιάς λόγω
έλλειψης υποδομών.
Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία άγριων ζώων στο καταφύγιο .
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Άρθρο 13 . Διαχείριση αδέσποτων σκύλων με λεϊσμανίαση
Η λεϊσμανίαση αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης που προκαλείται από το πρωτόζωο παράσιτο
Leishmania infantum. Η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων με λεϊσμανίαση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.2 του άρθρου 17α του Ν.4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014. Σύμφωνα με το
νόμο, κάθε σκύλος ελέγχεται για λεϊσμανίαση πριν εισέλθει στο καταφύγιο. Σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος διερευνάται η κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ώστε να κριθεί αν επιδέχεται
φαρμακευτικής αντιμετώπισης της νόσου.
Αν δεν επιδέχεται φαρμακευτικής αντιμετώπισης (γνωμάτευση κτηνιάτρου του ενδιαιτήματος), γίνεται
ευθανασία και αν επιδέχεται (γνωμάτευση κτηνιάτρου του ενδιαιτήματος) αναζητούνται ανάδοχοι για ανάληψη
του κόστους και της εφαρμογής της φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2α και
2β του άρθρου 17α Ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, αντιστοίχως.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν ανάδοχοι το ζώα υποβάλλονται σε ευθανασία λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 17α και την παράγραφο 4γ του
άρθρου 9 του Ν.4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014. Το χρονικό διάστημα για την
εύρεση αναδόχων ορίζεται στις 3 ημέρες μετά την ημέρα λήψης της εργαστηριακής απάντησης λόγω του
δυνητικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό διατηρείται αρχείο διαθέσιμων αναδόχων, οι οποίοι
ενημερώνονται άμεσα.
Δεδομένου του υψηλού κόστους θεραπείας, της απαίτησης ειδικών υποδομών στο καταφύγιο (ο Ν. 4039/2012
ορίζει ότι το υπό θεραπεία ζώο πρέπει να μένει σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας,) αλλά και
της ανάγκης πραγματοποίησης συχνού επανελέγχου στα ζώα μετά το πέρας της πολύμηνης φαρμακευτικής
αγωγής ( πράγμα εξαιρετικά δύσκολο σε αδέσποτο σκύλο που επανεντάσσεται) δεν επιτρέπεται η φαρμακευτική
αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης σε αδέσποτους σκύλους που φιλοξενούνται μέσα στο καταφύγιο.
Διαδικασία αναδοχής σκύλου με λεϊσμανίαση
1) Με τη διαπίστωση ζώου με λεϊσμανίαση που επιδέχεται φαρμακευτικής αντιμετώπισης της νόσου,
αναρτώνται φωτογραφία και στοιχεία για τον άρρωστο σκύλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου.
2) Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι από το σχετικό αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία.
3) Αν βρεθεί ενδιαφερόμενος ανάδοχος , υποβάλλει αίτηση αναδοχής προς το αρμόδιο γραφείο του Δήμου
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας).
4) Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου.
5) Ο ανάδοχος παραλαμβάνει το ζώο το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της
αίτησής του υπογράφοντας συμφωνητικό αναδοχής . Το ζώο δεν στειρώνεται. Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη
ευθύνη αποφυγής αναπαραγωγής του ζώου για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό την εποπτεία του.
6) Μετά το πέρας της επιτυχούς φαρμακευτικής αντιμετώπισης, το οποίο πιστοποιείται μέσω γνωμάτευσης του
κτηνιάτρου του Δήμου, το ζώο επιστρέφει στο καταφύγιο του Δήμου και προωθείται κατά προτίμηση για
υιοθεσία, λόγω της ανάγκης συχνών επανελέγχων της υγείας του, τηρώντας τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του
παρόντος κανονισμού
Άρθρο 14 . Τροφοδοσία του καταφυγίου
Το καταφύγιο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης των τροφών, όπου προστατεύονται από την
υγρασία, τα τρωκτικά και τα έντομα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του καταφυγίου ελέγχει καθημερινά τα αποθέματα
τροφής και συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο κατανάλωσης τροφής, το οποίο το τοποθετεί σε ειδικό αρχείο που
φυλάσσεται στο καταφύγιο και παραδίδεται στο συντονιστή κάθε μήνα. Ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο
κτηνίατρο και την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση στην αποθηκευμένη τροφή ή
μαζική διαταραχή της υγείας των ζώων. Το απόθεμα τροφής δεν πρέπει να πέφτει κάτω από την ποσότητα που
επαρκεί για κάλυψη οκτώ (8) ημερών, υπολογιζόμενη με βάση τον εκάστοτε πληθυσμό ζώων που φιλοξενούνται
στο καταφύγιο.
Άρθρο 15. Επισκέψεις στο καταφύγιο
Το καταφύγιο μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά από τις 11:30π.μ. έως 13:00μ.μ. εκπρόσωποι φορέων,
σχολείων, συλλόγων, κλπ, καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι πολίτες, με σκοπό την υιοθεσία ζώων . Πριν
από την επίσκεψη προηγείται επικοινωνία με το συντονιστή του προγράμματος ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο του
ενδιαιτήματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρευρίσκεται στο καταφύγιο σε κάθε επίσκεψη Η τήρηση του ωραρίου
είναι αυστηρή αφενός για να μην παρακωλύονται οι εργασίες του απασχολούμενου προσωπικού και αφετέρου
να μην προκαλείται συνεχής ανησυχία στα φιλοξενούμενα ζώα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τηρούνται οι
οδηγίες του υπεύθυνου κτηνιάτρου. Οι χώροι απομόνωσης επικίνδυνων ζώων και ανάρρωσης δεν είναι
επισκέψιμοι.
Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο καταφύγιο καταχωρούν τα στοιχεία τους σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο
επισκεπτών και κινούνται µε τη βοήθεια του προσωπικού στους υποδεικνυόμενους χώρους. Οι επισκέπτες
οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στο προσωπικό του καταφυγίου και να λειτουργούν µε σεβασμό στην
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ησυχία και τάξη του χώρου. Φιλόζωοι και εργαζόμενοι που δεν έχουν αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και
καθοιονδήποτε τρόπο δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του καταφυγίου, αποβάλλονται από το χώρο. Σε
περίπτωση επανάληψης επεισοδίου θα τίθεται θέμα απαγόρευσης της εισόδου τους στο χώρο από το Δημοτικό
Συμβούλιο του ∆ήµου. Εφόσον κάποιοι επισκέπτες επιθυμούν να προαυλίσουν ορισμένα ζώα, ζητούν προς
τούτο τη συνδρομή του προσωπικού και σε καμία περίπτωση δεν δρουν αυτοβούλως και ανεξάρτητα. ∆εν
επιτρέπεται ο ταυτόχρονος προαυλισµός περισσότερων από πέντε (5) ζώα καθώς εγκυμονεί κίνδυνος
ατυχημάτων και για τα ζώα και για τους επισκέπτες. Σε κάθε περίπτωση ο περίπατος των ζώων γίνεται από
άτομα ικανά για τη συγκράτησή τους, μέσα στο χώρο του καταφυγίου, µε χρήση στρογγυλού λουριού, όχι
μεγαλύτερου του 1,5 m και σταθερού περιλαίμιου. Απαγορεύεται η χορήγηση τροφών ή φαρμάκων (ακόμη και
ομοιοπαθητικών) στα ζώα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του προσωπικού και του κτηνιάτρου
του καταφυγίου.
Η λήψη φωτογραφιών από τους επισκέπτες επιτρέπεται µόνο κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο
λειτουργίας του καταφυγίου.
Άρθρο 16. Προσωπικό του καταφυγίου
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Καταφυγίου είναι απαραίτητες οι κάτωθι ειδικότητες:
1) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος
2) Δυο (2) υπάλληλοι καθαριότητας, οι οποίοι θα φροντίζουν για την καθαριότητα όλων των χώρων του
Δημοτικού Καταφυγίου, για την σίτιση και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής στα
φιλοξενούμενα ζώα, κατόπιν πάντα εντολής του κτηνιάτρου.
3) Ένας (1) κτηνίατρος
4) Ένας (1) οδηγός
5) Ένα (1) άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
Εφόσον η περισυλλογή – φροντίδα – φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου ανατίθεται
σε ανάδοχο – εξωτερικό συνεργάτη, αυτός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κάτωθι προσωπικό:
1) Ένα (1) υπάλληλο ο οποίος θα φροντίζει για την καθαριότητα όλων των χώρων του Δημοτικού
Καταφυγίου και ιδιαίτερα των κλωβών όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα για την αποφυγή
εμφάνισης ασθενειών, για την σωστή σίτιση και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής στα
φιλοξενούμενα ζώα, κατόπιν πάντα εντολής του κτηνιάτρου.
2) Ένα (1) άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων, καθώς και ιδιόκτητο
όχημα.
Άρθρο 17.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας
Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός,
εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
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Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΑΣΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΟΥ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 4955/18-1-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βόλου, μετά από διαλογική συζήτηση
με τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Πατσιαντά
Μαργαρίτη και Κλημόπουλου Θωμά,
με τη αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ.
Οικονόμου Αναστασίας και Λαμπρινίδη Φώτιου,
με τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ΄ ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ.
Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου,
την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα,
Δραμητινού Ματθαίου, Κατσαλή Ελευθερίου, και Κοκκινάκη Φωτεινής, καθώς και την
λευκή ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Γαργάλα Κων/νου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Καταφυγίου
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στη θέση «Μαραθάς» Δ.Δ. Γλαφυρών του Δήμου Βόλου, ως
παρακάτω:
Άρθρο 1. Ίδρυση
Με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στη θέση «Μαραθάς» Δ.Δ. Γλαφυρών του Δήμου Βόλου με κύριο σκοπό
την προστασία και ευζωία των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο αδέσποτων
ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 2792/25-05-2004 απόφαση
Νομάρχη Μαγνησίας και λειτουργεί με την υπ’ αριθμ 3938/08-07-2008 άδεια της Δ/νσης
Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9, του νόμου 4039/2012 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4235/2014) για τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τις διατάξεις του νόμου 604/1977 και του π.δ. 463/1978 για τη
λειτουργία των ενδιαιτημάτων ζώων. Αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης
ζώων συντροφιάς και ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας του ασκείται από την
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 604/1977.
Ο εκάστοτε συμβεβλημένος με το Δήμο κτηνίατρος του καταφυγίου έχει την υγειονομική
επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος, την οποία αναλαμβάνει μέσω έγγραφης δήλωσής
του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Ν.604/1977 ,άρθρο 10). Δεν επιτρέπεται η είσοδος
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ατόμου και η είσοδος ή έξοδος ζώου από το καταφύγιο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση
και την έγγραφη άδεια του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
Άρθρο 2. Σκοπός λειτουργίας
Ο σκοπός λειτουργίας του καταφυγίου είναι η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρο 9 του νόμου 4039/2012, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον 4235/2014. Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του καταφυγίου
είναι:
- Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ώστε να μειωθεί ο
πληθυσμός τους
- Μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία των
δικαιωμάτων τους και την ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία
- Υιοθεσία κατοικίδιων και προώθηση της φιλοζωίας.
- Προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Άρθρο 3. Περισυλλογές ζώων συντροφιάς
Το συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων του Δήμου Βόλου είναι υπεύθυνο για την συλλογή
και μεταφορά των σκύλων από και προς το καταφύγιο και το συνεργαζόμενο κτηνιατρείο,
καθώς και για την μεταφορά τους στον τόπο επανένταξης.
Βάσει τακτικής καταγραφής του πληθυσμού των σκύλων ανά περιοχή στα όρια του Δήμου
καταρτίζεται πρόγραμμα περισυλλογής, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση
του στόχου του προγράμματος, στη μείωση δηλαδή του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς μέσω στειρώσεων. Επιπλέον ο Δήμος ανταποκρίνεται στις καταγγελίες πολιτών
και στα επείγοντα περιστατικά πέραν του προγραμματισμού του. Λόγω του αυξημένου όγκου
αιτημάτων που δέχεται, έχει γίνει κατηγοριοποίησή τους με σκοπό την πιο αποτελεσματική
εφαρμογή του προγράμματος, την προστασία των πολιτών και την ευζωία των ζώων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτεραιότητες των περισυλλογών
του Δήμου :
Προτεραιότητα Σκοπός που
εξυπηρετείται
Α
Ασφάλεια των πολιτών

Β

Ευζωία ζώων

Γ

Διαχείριση πληθυσμού
αδέσποτων

Δ

Ευζωία ζώων

Ε

Περιστατικό
α) Επίθεση σε ανθρώπους με εντολή κτηνιατρικής
εξέτασης από νοσοκομείο (λυσσύποπτα ζώα)
β) Επίθεση σε ανθρώπους ή/και σε ζώα χωρίς
εντολή από το νοσοκομείο
γ) Ζώα πιθανοί φορείς ζωοανθρωπονόσων πλην
λύσσας (πχ λεϊσμανίαση)
Επείγοντα περιστατικά τραυματισμών αδέσποτων
ζώων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους
α) Σκύλοι σε κατάσταση εγκυμοσύνης
β) Σκύλοι σε φάση οίστρου
γ) Σκύλοι σε οποιαδήποτε άλλη φάση
Σκύλοι με κλινική εικόνα χρόνιου νοσήματος
(καχεκτικοί, αδύναμοι κλπ)
Ιδιόκτητοι σκύλοι που παραδίδονται από τους
ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν.4039/2012.
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Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα τα
περιστατικά που σχετίζονται με περιοχές όπου συχνάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
όπως: ασθενείς ( πχ νοσοκομείο, κλινικές), παιδιά (πχ σχολεία, φροντιστήρια, παιδικές χαρές
κλπ), ηλικιωμένοι, καθώς και χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος και δημόσιοι χώροι
συνάθροισης πολιτών.
Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν να παραδώσουν στο Δήμο τα ζώα τους λόγω
αδυναμίας συντήρησης βάσει του νόμου 4039/2012 υποχρεούνται να τα παραδώσουν
τσιπαρισμένα.
Διαδικασία περισυλλογών
- Ο συντονιστής προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαμορφώνει το
ημερήσιο πρόγραμμα (περισυλλογές, επανεντάξεις, μεταφορές στον κτηνίατρο) και το
προωθεί ως έγγραφη εντολή, στο συνεργείο το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας.
- Το συνεργείο εκτελεί την εντολή. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης όλων των
περιστατικών που αναγράφονται στην εντολή, ο υπεύθυνος του συνεργείου αναγράφει στο
έντυπο τους λόγους. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών , γίνεται αξιολόγηση βάσει του
πίνακα προτεραιοτήτων και τροποποιείται το ημερήσιο πρόγραμμα εφόσον είναι αναγκαίο.
- Το έντυπο επιστρέφει κάθε μεσημέρι συμπληρωμένο από το συνεργείο, στο συντονιστή.
Άρθρο 4 . Διαχείριση αδέσποτων σκύλων
Μεταφορά στον κτηνίατρο
Κάθε αδέσποτο που περισυλλέγεται, κατευθύνεται απαραιτήτως στο κτηνιατρείο του
υπεύθυνου κτηνιάτρου του ενδιαιτήματος και έπειτα, μετά από έγκρισή του, εισέρχεται στο
καταφύγιο. Από τον κανόνα μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση η διενέργεια περισυλλογής
αδέσποτων ζώων τις ημέρες των αργιών .
Μόλις μεταφερθεί αδέσποτο στο κτηνιατρείο:
- Φωτογραφίζεται
- Ελέγχεται η ύπαρξη microchip (αν δεν υπάρχει, τοποθετείται)
- Πραγματοποιείται κλινική εξέταση και λαμβάνεται δείγμα αίματος για εργαστηριακές
εξετάσεις. Εφόσον απαιτείται, γίνεται παροχή Α’ βοηθειών.
- Γίνεται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων ζώων και αν απαιτείται του
αρχείου νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης
- Δίνεται η εντολή για είσοδο στο καταφύγιο
- Η φωτογραφία και ο αριθμός microchip αποστέλλονται με e-mail στο συντονιστή του
προγράμματος, ο οποίος ετοιμάζει την αγγελία υιοθεσίας την οποία προωθεί στο γραφείο
τύπου του Δήμου .
Εξαίρεση αποτελούν:
* Οι σκύλοι με λεϊσμανίαση για τους οποίους αναμένονται πρώτα τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων ώστε να εξακριβωθεί αν επιδέχονται φαρμακευτικής αγωγής.
* Οι λυσσύποπτοι σκύλοι, αναρτώνται για υιοθεσία αφού λήξει η περίοδος καραντίνας
* Οι σκύλοι που έχουν εκδηλώσει επανειλημμένα επιθετική συμπεριφορά προς ανθρώπους
ή/και ζώα
Διάγραμμα ροής διαχείρισης σκύλων
Η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων από τη στιγμή που θα περισυλλεγούν απεικονίζεται στο
διάγραμμα ροής του Παραρτήματος I.
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Άρθρο 5. Διαχείριση επικίνδυνων ζώων
Ζώα συντροφιάς που κρίνονται επικίνδυνα βάσει του Ν.4039/2012, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, φιλοξενούνται στο καταφύγιο υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της ασφάλειας των υπολοίπων φιλοξενούμενων ζώων
και του προσωπικού. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συγκριτικά με τις
ανάγκες του προγράμματος, τα επικίνδυνα ζώα συντροφιάς παραμένουν στο καταφύγιο για
χρονικό διάστημα που ορίζεται στις 5 ημέρες μετά το χαρακτηρισμό τους ως επικίνδυνα από
την αρμόδια επιτροπή.
Αναλυτικά η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός ζώου ως επικίνδυνου και η περαιτέρω
διαχείρισή του περιγράφεται στα υπ’ αριθμ. 344/13872/02-02-2016 και 1896/89275/24-082017 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρμογών αποσπάσματα των οποίων παρατίθεται:
Οι επιτροπές του Ν. 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, που
αποφασίζουν για την επικινδυνότητα ενός ζώου σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα
πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια από τα οποία θα προκύπτει η κατάταξη του συγκεκριμένου
ζώου στην κατηγορία των επικίνδυνων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Η επικινδυνότητα ενός ζώου διαπιστώνεται κατά την κτηνιατρική εξέταση στην οποία
υποβάλλεται το ζώο όταν περισυλλεχθεί, όπως ορίζει ο νόμος.
- Όταν υπάρχει καταγγελία για ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς
κάποιον άνθρωπο ή άλλο ζώο, θα πρέπει αυτό να περισυλλέγεται και να οδηγείται σε
καταφύγιο, όπου θα παραμένει για κατάλληλο διάστημα ώστε να παρακολουθείται η
συμπεριφορά του από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου. Κατά την παραμονή του
ζώου στο καταφύγιο, ελέγχεται η συμπεριφορά του προς το προσωπικό που εργάζεται στο
καταφύγιο ( κτηνίατροι, σταβλίτες κ.α.) καθώς επίσης και η συμπεριφορά που εκδηλώνει
προς τα υπόλοιπα ζώα που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να
ελεγχθεί και η απρόκλητη επιθετικότητα που πιθανόν εμφανίσει κάποιο ζώο. Οι
παρατηρήσεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου καταγράφονται σε έκθεση, η οποία κατατίθεται
στην πενταμελή επιτροπή.
Ζώο που χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο από τις αρμόδιες επιτροπές παραμένει στο καταφύγιο
για χρονικό διάστημα μέχρι και 10 ημερών μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του (ημερομηνία
συνεδρίασης της πενταμελούς ή τριμελούς επιτροπής).
- Μπορεί να ζητείται η γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να
αξιολογηθεί η συμπεριφορά του ζώου, το οποίο φιλοξενείται στο καταφύγιο. Οι
παρατηρήσεις του εκπαιδευτή σκύλων καταγράφονται σε έκθεση, η οποία κατατίθεται στην
πενταμελή επιτροπή.
-Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, ιατρική γνωμάτευση που θα πιστοποιεί τις
σωματικές βλάβες που έχει υποστεί το θύμα της επίθεσης (άνθρωπος ή ζώο) εφόσον υπάρχει
τέτοια γνωμάτευση.
- Πρέπει να κατατίθεται στην ανωτέρω επιτροπή, αντίγραφο της καταγγελίας που έχει γίνει
στον οικείο ) Δήμο ή στο Αστυνομικό Τμήμα, από το θύμα της επίθεσης, εφόσον υπάρχει
τέτοια καταγγελία.
- Η πενταμελής επιτροπή του Δήμου, αφού συνεκτιμήσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους,
αποφασίζει για την επικινδυνότητα ή όχι του ζώου.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της πενταμελούς επιτροπής, η οριστική
απόφαση περί επικινδυνότητας ή μη λαμβάνεται από την ειδική τριμελή επιτροπή του Δήμου,
η οποία αποτελείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους.
Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10
Έκδοση: 1η
Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

15

ΑΔΑ: ΩΘΓΝΩ96-Ν76

- Όταν το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος που μπορεί να μεταδοθεί στον
άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση από τον
υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου ή τον κτηνίατρο που έχει συνάψει σύμβαση με το Δήμο
για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την
οποία στοιχειοθετεί τον χαρακτηρισμό του ζώου ως επικίνδυνο, λόγω της κατάστασης της
υγείας του. Η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί στο ζώο. Σε περίπτωση υποψίας λύσσας σε κατοικίδια
σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 331/10301/25.01.13 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης«Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην
Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η διαχείριση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς που θα κριθεί ως επικίνδυνο από τις αρμόδιες
κατά το νόμο επιτροπές, κρίνεται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι η εξής :
• Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για το
χαρακτηρισμό του ζώου ως επικίνδυνου, τηρώντας το Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
• Ευθανασία του ζώου σε περίπτωση που τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής αρνηθούν να
αναλάβουν την υιοθεσία του.
Σε κάθε περίπτωση που το ζώο πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να
μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται, γίνεται ευθανασία του ζώου.
Η διαχείριση των ζώων που νοσούν ή είναι φορείς της λεϊσμανίασης, περιγράφεται στο άρθρο
17 α του ν.4039/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 46 παρ. 10 του ν. 4235/2014 και στο
Άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση υποψίας λύσσας σε κατοικίδια
σαρκοφάγα, ακολουθούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 331/10301/25.01.13 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην
Ελλάδα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν κρίνεται ως επικίνδυνο από τις αρμόδιες κατά το
νόμο επιτροπές, αλλά παρουσιάζει συμπεριφορά, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους
πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της περιοχής (προσέγγιση σε κινούμενα οχήματα με κίνδυνο την
πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, δημιουργία αγέλης κ.α.) μπορεί να είναι η εξής :
• Υιοθεσία του ζώου εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη για την
ιδιαίτερη συμπεριφορά του ζώου.
• Επανένταξη του ζώου σε άλλο σημείο, ώστε να διασπαστεί πχ η αγέλη και παρακολούθηση
του ζώου για το αν θα εκδηλώσει εκ νέου την ίδια συμπεριφορά
• Ανάθεση του ζώου σε εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η προβληματική
συμπεριφορά.
Άρθρο 6. Τήρηση αρχείων και βιβλίων
Από τον συντονιστή του προγράμματος:
- Αρχείο κλήσεων και επικοινωνίας με τους πολίτες
- Αρχείο εντολών προς το συνεργείο και τον κτηνίατρο
- Αρχείο περισυλλογών
- Αρχείο με τις καρτέλες στειρώσεων και περιθάλψεων που τις προωθεί ο κτηνίατρος στο
τέλος κάθε εβδομάδας
- Αρχείο επανεντάξεων
- Αρχείο συμφωνητικών υιοθεσιών που τα προωθεί ο κτηνίατρος στο τέλος κάθε εβδομάδας
- Αρχείο λεϊσμανίασης με χωριστό φάκελο για το κάθε ζώο, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα
στο άρθρο 17α του Ν. 4039/2012
- Αρχείο ενδιαφερόμενων πολιτών προς αναδοχή ή φροντίδα άρρωστων ζώων
- Αρχείο παραλαβής τροφών, αναλώσιμων, απορρυπαντικών και λοιπών χημικών
- Αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων (συλλογή των μηνιαίων εντύπων του καταφυγίου)
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- Αρχείο αποτέφρωσης ή υγειονομικής ταφής ζώων και συνοδευτικά παραστατικά
- Αρχείο φακέλων μυοκτονιών και απεντομώσεων (παραδίδεται από το ειδικό συνεργείο)
Από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου:
- Βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων ζώων
- Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχομένων-εξερχομένων ζώων
- Βιβλίο νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης
- Βιβλίο απολυμάνσεων
Άρθρο 7. Υιοθεσίες ζώων συντροφιάς
Η υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς από το καταφύγιο συμπεριλαμβάνεται στο σκοπό
λειτουργίας του και αποτελεί το πλέον επιθυμητό τέλος διαχείρισης για κάθε αδέσποτο ζώο
συντροφιάς.
Διαδικασία υιοθεσίας:
1. Οι ενδιαφερόμενοι για υιοθεσία ενημερώνονται από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας του
Δήμου σχετικά με τα φιλοξενούμενα ζώα του καταφυγίου, μέσω ανάρτησης φωτογραφιών.
2. Έρχονται σε επαφή με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,
ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Δημόσιας Υγείας), όπου υποβάλλουν αίτημα υιοθεσίας
ζώου.
3. Επισκέπτονται το καταφύγιο παρουσία του υπευθύνου κτηνιάτρου ή υπεύθυνου φροντίδας
του καταφυγίου, όπου βλέπουν από κοντά το ζώο που τους ενδιαφέρει
4. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου.
5. Ο νέος ιδιοκτήτης παραλαμβάνει το ζώο του, στειρωμένο και εμβολιασμένο σε μέγιστο
χρονικό διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος υιοθεσίας. Κατά
την παραλαβή υπογράφονται τα απαιτούμενα έγγραφα που ορίζει ο Ν. 4039/2012, όπως
τροποποιήθηκε από τον 4235/2014. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος ενημερώνει τον νέο ιδιοκτήτη
σχετικά με τις υποχρεώσεις του και την φροντίδα του σκύλου.
Άρθρο 8. Περισυλλογή στειρωμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δίνονται στο συνεργείο εντολές για περισυλλογές στειρωμένων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς:
- Όταν υπάρχει καταγγελία ή υπόνοια επιθετικότητας. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα
περισυλλέγονται, ελέγχονται για ύπαρξη microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση,
εξετάζονται για εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους και εισέρχονται στο καταφύγιο
προκειμένου να καταρτίσει ο κτηνίατρος την έκθεση επικινδυνότητας με βάση τα οριζόμενα
στο Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
- Όταν είναι γνωστό ότι έχει λήξει η ισχύς του αντιλυσσικού εμβολιασμού ή προς διερεύνηση
της πιθανότητας να έχει συμβεί αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα
περισυλλέγονται, ελέγχονται για ύπαρξη microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση
εμβολιάζονται και επανεντάσσονται. Αν βρεθούν θετικά στη λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το
Άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.
- Όταν υπάρχει ενδιαφέρον για υιοθεσία. Στην περίπτωση αυτή τα αδέσποτα ζώα
περισυλλέγονται, ελέγχονται για ύπαρξη microchip, εξετάζονται για λεϊσμανίαση ,
εμβολιάζονται , στειρώνονται και δίνονται για υιοθεσία τηρώντας τα οριζόμενα στο
Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Αν βρεθούν θετικά στη λεϊσμανίαση εφαρμόζεται το
Άρθρο του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 9. Επανεντάξεις ζώων συντροφιάς
Οι επανεντάξεις των ζώων συντροφιάς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Δήμου γίνονται
στα διοικητικά όρια του Δήμου, βάσει του τρέχοντος σχεδίου επανεντάξεων του Δήμου,
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λαμβάνοντας κύρια υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην
περιοχή που επαναφέρονται, το οποίο έχει εγκρίνει η πενταμελής επιτροπή και είναι σύμφωνο
με το Ν.4035/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014.
Άρθρο 10. Καθαρισμός- Απολύμανση- Απεντόμωση- Μυοκτονία
Καθαρισμός
Ο καθαρισμός του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στην απομάκρυνση περιττωμάτων των
ζώων, υπολειμμάτων τροφής, σκουπιδιών και ορατών ρύπων. Πραγματοποιείται με καθαρό
νερό με βάση τον ακόλουθο πίνακα. Σε περίπτωση έντονης βρωμιάς, όπου απαιτείται η
χρήση απορρυπαντικού, δίδεται γραπτή έγκριση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του
ενδιαιτήματος.
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κλουβιά με ζώα και διάδρομοι
Καθημερινά
Προαύλιο
3 φορές εβδομαδιαίως ή συχνότερα αν απαιτηθεί
Χώρος φύλαξης τροφής
Κάθε εβδομάδα ή συχνότερα αν απαιτηθεί
Μετά από κάθε καθαρισμό συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο μηνιαίο έντυπο
καθαρισμού, το οποίο στο τέλος κάθε μήνα παραδίδεται στον κτηνίατρο του καταφυγίου και
στο συντονιστή του προγράμματος.
Απολύμανση
Η απολύμανση του χώρου του καταφυγίου αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού
μικροβιακού φορτίου ώστε να αποφευχθεί η διασπορά και μετάδοση λοιμώξεων μεταξύ των
ζώων, αλλά και για την προστασία του προσωπικού. Γίνεται με χρήση αντλίας χαμηλής
πίεσης και χημικού σκευάσματος, το οποίο προτείνεται γραπτώς από τον υπεύθυνο κτηνίατρο
του ενδιαιτήματος. Ο ψεκασμός εφαρμόζεται σε καθαρές επιφάνειες (προηγείται το στάδιο
του καθαρισμού απαραιτήτως), ενώ οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται για 3-4 ώρες μετά την
εφαρμογή του χημικού. Τα ζώα απομακρύνονται τουλάχιστον για 4-5 ώρες, έως ότου
στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες των κελιών. Το προσωπικό φέρει ειδικό προστατευτικό
ρουχισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, του
προμηθευτή και του υπεύθυνου κτηνιάτρου.
Σύμφωνα με το π.δ. 463/1978 που διέπει τη λειτουργία των ενδιαιτημάτων, πρέπει να
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, από απόψεως συντηρήσεως και καθαριότητας όλα τα
σκεύη εντός των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται τροφές και νερό και κάθε άλλο
αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον κάθε 3μήνο, πραγματοποιείται
γενική απολύμανση χώρου, οργάνων και σκευών, αναγραφομένης της ημερομηνίας
διενέργείας της στο ειδικό βιβλίο που τηρείται.
Συχνότητα εφαρμογής με βάση τον κάτωθι πίνακα
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Κλουβιά και διάδρομοι
Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου κτηνιάτρου Επίσης σε όλα τα κλουβιά
σε υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος
μεταδοτικού λοιμώδους νοσήματος κατόπιν
έγγραφης εντολής του υπεύθυνου κτηνιάτρου
Προαύλιο
Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολή του
υπεύθυνου κτηνιάτρου
Χώρος φύλαξης τροφής
Εφαρμόζεται κατόπιν έγγραφης εντολής του
υπεύθυνου κτηνιάτρου
Σκεύη , εργαλεία, αντικείμενα
Ακολουθείται το πρόγραμμα των κλουβιών
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Μετά από κάθε απολύμανση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο απολύμανσης,
και παραδίδεται στον κτηνίατρο του καταφυγίου και στο συντονιστή του προγράμματος.
Παράλληλα ο κτηνίατρος του καταφυγίου ενημερώνει το βιβλίο απολυμάνσεων.
Απεντόμωση - Μυοκτονία
Γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο τουλάχιστον 2 φορές ετησίως και κάθε φορά που
απαιτείται . Οπωσδήποτε γίνεται μια φορά μετά το χειμώνα, την περίοδο που παρατηρείται η
πρώτη άνοδος της θερμοκρασίας. Οι σχετικοί φάκελοι με τις λεπτομέρειες και τα σημεία
εφαρμογής τηρούνται στο αρχείο του συντονιστή του προγράμματος.
Άρθρο 11. Διαχείριση νεκρών ζώων συντροφιάς
Η διαχείριση των νεκρών ζώων του καταφυγίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
11 του Ν.4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014 σύμφωνα με το οποίο
«Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς όπως αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία».
Άρθρο 12. Διαχείριση αδέσποτων γατών και λοιπών ζώων συντροφιάς
Στο καταφύγιο μπορούν να φιλοξενηθούν αδέσποτες γάτες. Η περισυλλογή και φιλοξενία
γάτων στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο για λυσσύποπτα ζώα, έπειτα από εντολή
κτηνιατρικής εξέτασης από το νοσοκομείο. Η διαχείριση των γάτων είναι ίδια με αυτήν των
σκύλων. Σε περίπτωση που η γάτα κριθεί επικίνδυνη, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν.
4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014, καθώς και το Άρθρο 5 του
παρόντος κανονισμού. Κατά τη φιλοξενία των γάτων στο καταφύγιο, ο υπεύθυνος φροντίδας
λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες
του κτηνιάτρου.
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας στο καταφύγιο άλλων ζώων
συντροφιάς λόγω έλλειψης υποδομών.
Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία άγριων ζώων στο καταφύγιο .
Άρθρο 13 . Διαχείριση αδέσποτων σκύλων με λεϊσμανίαση
Η λεϊσμανίαση αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης που προκαλείται από το πρωτόζωο
παράσιτο Leishmania infantum. Η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων με λεϊσμανίαση γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 17α του Ν.4039/2012, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014. Σύμφωνα με το νόμο, κάθε σκύλος ελέγχεται για
λεϊσμανίαση πριν εισέλθει στο καταφύγιο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διερευνάται
η κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ώστε να κριθεί αν επιδέχεται φαρμακευτικής
αντιμετώπισης της νόσου.
Αν δεν επιδέχεται φαρμακευτικής αντιμετώπισης (γνωμάτευση κτηνιάτρου του
ενδιαιτήματος), γίνεται ευθανασία και αν επιδέχεται (γνωμάτευση κτηνιάτρου του
ενδιαιτήματος) αναζητούνται ανάδοχοι για ανάληψη του κόστους και της εφαρμογής της
φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2α και 2β του άρθρου
17α Ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014, αντιστοίχως.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν ανάδοχοι το ζώα υποβάλλονται σε ευθανασία λαμβάνοντας
υπόψη το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του
άρθρου 17α και την παράγραφο 4γ του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το Ν.4235/2014. Το χρονικό διάστημα για την εύρεση αναδόχων ορίζεται
στις 3 ημέρες μετά την ημέρα λήψης της εργαστηριακής απάντησης λόγω του δυνητικού
κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό διατηρείται αρχείο διαθέσιμων αναδόχων,
οι οποίοι ενημερώνονται άμεσα.
Δεδομένου του υψηλού κόστους θεραπείας, της απαίτησης ειδικών υποδομών στο καταφύγιο
(ο Ν. 4039/2012 ορίζει ότι το υπό θεραπεία ζώο πρέπει να μένει σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη
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διάρκεια της θεραπείας,) αλλά και της ανάγκης πραγματοποίησης συχνού επανελέγχου στα
ζώα μετά το πέρας της πολύμηνης φαρμακευτικής αγωγής ( πράγμα εξαιρετικά δύσκολο σε
αδέσποτο σκύλο που επανεντάσσεται) δεν επιτρέπεται η φαρμακευτική αντιμετώπιση της
λεϊσμανίασης σε αδέσποτους σκύλους που φιλοξενούνται μέσα στο καταφύγιο.
Διαδικασία αναδοχής σκύλου με λεϊσμανίαση
1) Με τη διαπίστωση ζώου με λεϊσμανίαση που επιδέχεται φαρμακευτικής αντιμετώπισης
της νόσου, αναρτώνται φωτογραφία και στοιχεία για τον άρρωστο σκύλο στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Δήμου.
2) Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι από το σχετικό αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία.
3) Αν βρεθεί ενδιαφερόμενος ανάδοχος , υποβάλλει αίτηση αναδοχής προς το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας, Τμήμα
Δημόσιας Υγείας).
4) Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του καταφυγίου.
5) Ο ανάδοχος παραλαμβάνει το ζώο το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία
έγκρισης της αίτησής του υπογράφοντας συμφωνητικό αναδοχής . Το ζώο δεν στειρώνεται. Ο
ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη αποφυγής αναπαραγωγής του ζώου για όσο χρονικό
διάστημα βρίσκεται υπό την εποπτεία του.
6) Μετά το πέρας της επιτυχούς φαρμακευτικής αντιμετώπισης, το οποίο πιστοποιείται μέσω
γνωμάτευσης του κτηνιάτρου του Δήμου, το ζώο επιστρέφει στο καταφύγιο του Δήμου και
προωθείται κατά προτίμηση για υιοθεσία, λόγω της ανάγκης συχνών επανελέγχων της υγείας
του, τηρώντας τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού
Άρθρο 14 . Τροφοδοσία του καταφυγίου
Το καταφύγιο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης των τροφών, όπου
προστατεύονται από την υγρασία, τα τρωκτικά και τα έντομα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του
καταφυγίου ελέγχει καθημερινά τα αποθέματα τροφής και συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο
κατανάλωσης τροφής, το οποίο το τοποθετεί σε ειδικό αρχείο που φυλάσσεται στο καταφύγιο
και παραδίδεται στο συντονιστή κάθε μήνα. Ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο κτηνίατρο και
την αρμόδια υπηρεσία σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση στην αποθηκευμένη τροφή
ή μαζική διαταραχή της υγείας των ζώων. Το απόθεμα τροφής δεν πρέπει να πέφτει κάτω από
την ποσότητα που επαρκεί για κάλυψη οκτώ (8) ημερών, υπολογιζόμενη με βάση τον
εκάστοτε πληθυσμό ζώων που φιλοξενούνται στο καταφύγιο.
Άρθρο 15. Επισκέψεις στο καταφύγιο
Το καταφύγιο μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά από τις 11:30π.μ. έως 13:00μ.μ.
εκπρόσωποι φορέων, σχολείων, συλλόγων, κλπ, καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι
πολίτες, με σκοπό την υιοθεσία ζώων . Πριν από την επίσκεψη προηγείται επικοινωνία με το
συντονιστή του προγράμματος ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος, ο οποίος
υποχρεωτικά παρευρίσκεται στο καταφύγιο σε κάθε επίσκεψη Η τήρηση του ωραρίου είναι
αυστηρή αφενός για να μην παρακωλύονται οι εργασίες του απασχολούμενου προσωπικού
και αφετέρου να μην προκαλείται συνεχής ανησυχία στα φιλοξενούμενα ζώα. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης τηρούνται οι οδηγίες του υπεύθυνου κτηνιάτρου. Οι χώροι
απομόνωσης επικίνδυνων ζώων και ανάρρωσης δεν είναι επισκέψιμοι.
Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο καταφύγιο καταχωρούν τα στοιχεία τους σε ειδικά
τηρούμενο βιβλίο επισκεπτών και κινούνται µε τη βοήθεια του προσωπικού στους
υποδεικνυόμενους χώρους. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στο
προσωπικό του καταφυγίου και να λειτουργούν µε σεβασμό στην ησυχία και τάξη του
χώρου. Φιλόζωοι και εργαζόμενοι που δεν έχουν αρμονική συνεργασία μεταξύ τους και
καθοιονδήποτε τρόπο δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του καταφυγίου,
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αποβάλλονται από το χώρο. Σε περίπτωση επανάληψης επεισοδίου θα τίθεται θέμα
απαγόρευσης της εισόδου τους στο χώρο από το Δημοτικό Συμβούλιο του ∆ήµου. Εφόσον
κάποιοι επισκέπτες επιθυμούν να προαυλίσουν ορισμένα ζώα, ζητούν προς τούτο τη
συνδρομή του προσωπικού και σε καμία περίπτωση δεν δρουν αυτοβούλως και ανεξάρτητα.
∆εν επιτρέπεται ο ταυτόχρονος προαυλισµός περισσότερων από πέντε (5) ζώα καθώς
εγκυμονεί κίνδυνος ατυχημάτων και για τα ζώα και για τους επισκέπτες. Σε κάθε περίπτωση
ο περίπατος των ζώων γίνεται από άτομα ικανά για τη συγκράτησή τους, μέσα στο χώρο του
καταφυγίου, µε χρήση στρογγυλού λουριού, όχι μεγαλύτερου του 1,5 m και σταθερού
περιλαίμιου. Απαγορεύεται η χορήγηση τροφών ή φαρμάκων (ακόμη και ομοιοπαθητικών)
στα ζώα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του προσωπικού και του
κτηνιάτρου του καταφυγίου.
Η λήψη φωτογραφιών από τους επισκέπτες επιτρέπεται µόνο κατόπιν συνεννόησης µε τον
υπεύθυνο λειτουργίας του καταφυγίου.
Άρθρο 16. Προσωπικό του καταφυγίου
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Καταφυγίου είναι απαραίτητες οι κάτωθι
ειδικότητες:
1) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος
2) Δυο (2) υπάλληλοι καθαριότητας, οι οποίοι θα φροντίζουν για την καθαριότητα όλων
των χώρων του Δημοτικού Καταφυγίου, για την σίτιση και τη χορήγηση της
φαρμακευτικής αγωγής στα φιλοξενούμενα ζώα, κατόπιν πάντα εντολής του
κτηνιάτρου.
3) Ένας (1) κτηνίατρος
4) Ένας (1) οδηγός
5) Ένα (1) άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
Εφόσον η περισυλλογή – φροντίδα – φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού
Καταφυγίου ανατίθεται σε ανάδοχο – εξωτερικό συνεργάτη, αυτός είναι υποχρεωμένος να
διαθέτει το κάτωθι προσωπικό:
1) Ένα (1) υπάλληλο ο οποίος θα φροντίζει για την καθαριότητα όλων των χώρων του
Δημοτικού Καταφυγίου και ιδιαίτερα των κλωβών όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα
ζώα για την αποφυγή εμφάνισης ασθενειών, για την σωστή σίτιση και τη χορήγηση
της φαρμακευτικής αγωγής στα φιλοξενούμενα ζώα, κατόπιν πάντα εντολής του
κτηνιάτρου.
2) Ένα (1) άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων, καθώς
και ιδιόκτητο όχημα.
Άρθρο 17.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας
Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο
Κανονισμός, εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται,
συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βόλου.
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα
αντιμετωπίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 35/2018
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 23 Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές
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